
 

 

 

 



 

 

 

 

আমার দেখা শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. 

 

মূল 

শাইখ খুিাইি আস-সুোবন হাবিজাহুল্লাহ 

 

অনুিাে 

মুিবি হাসান মাহমুে হাবিযাহুল্লাহ 

 

 

 

 



 

 

 

দেবনয়ার রাজধানী নাইদরািী ও োরুস সালাদম অপাদরশন পবরচালনা পর পর আিগাবনস্তাদন 

আল-োদয়োর অর্থননবিে অিস্থা পবরিিথন হদয় যায়। এই ঘটনাগুদলার দনবিিাচে প্রভাদি 

ভীি হদয় সুোদনর সরোর শাইখ উসামা বিন লাদেন রবহমাহুল্লাহ’র অর্থ-সম্পে েরায়ত্ত েদর 

দনয়। সুোন দর্দে আগি সাধারন সাহাদযের অর্থও হঠাৎ িন্ধ েদর দেয়া হয়। এদি 

অর্থননবিে অিস্থা খুি সঙ্কটময় আেৃবি ধারণ েদর। যার িদল দেনবিদনর িাদজট দেদট 

শুধুমাত্র অবি গুরুত্বপূণথ বিষয়াবে পূণথ েরার মাদে সীমািদ্ধ েদর দেওয়া হয়। ঐ সংেটময় 

অিস্থার ভয়ািহ পবরবস্থবিটা এেটু েল্পনা েদর দেখুন! বমবলটারী েবমবটর অবধনস্ত দসনাদের 

খানার িাদজট িন্ধ েদর দেওয়া হদয়বিল। এখন সার্ীদের নিুন মাধেদম আবর্থে সাহাদযের 

উপর ভরসা েরা িাড়া আর দোন উপাই বিল না। দযখাদন িাদের পবরিার পবরজনও এভাদিই 

জীিন যাপন েরদিা। দেননা িাদের বনদজদের মাবসে ভািা দর্দে আধা পয়সা দির েরাও 

েষ্টের বিল। যাদের মদধে অবধোংশ দলাে অল্প মুনািার জনে বনজ ভািাদে অনে দিদেবশে 

মুদ্রায় পবরিিথন েদর দিলদিা। 

দসবট এেবট সুির বেন। োন্ধার এয়ারদপাটথ সীমানায় আমাদের দিাট গ্রাদমর এেবট মসবজদে 

দযাহদরর িালাদির পর শাইখ উসামা রবহমাহুল্লাহ োবড়দয় আমাদের উদেশে েদর িক্তিে 

বেদলন: বিবন আল্লাহ িা’আলার প্রশংসা ও গুণগান েদর িলদলন: 

“আমার েল্পনাদিও এমন ধারণা আদসবন দয এমন এেবট বেন আসদি যখন আমার বনেট 

পাাঁচ হাজার ডলার এদলও আবম সীমাহীন খুবশ অনুভি েরদিা। আল্লাহ িা’আলার অনুগ্রদহ 

গিোল আমাদের এে বহিাোবির বনেট হদি অনুোন উসুল হদয়দি। আল্লাহ িা’আলাই 

ভাল জাদনন দয আবম এদি বে পবরমান খুবশ হদয়বি।” 

এই েদয়ে বমবনদট শাইদখর মুদখ উচ্চাবরি ের্াগুদলা আমাদের উপর গভীর প্রভাি দিদল। 

আমরা আল্লাহ িাআলার প্রশংসা ও গুণগান গাই, আর আমাদের চকু্ষ অশ্রুদি দভদস যায়। এই 

অদর্থর িেিস্থা হওয়া িা এমন পবরবস্থবিদি এই পবরমান অর্থ সহদজ হস্তগি হওয়ায় খুবশর 

আর অন্ত বিল না। েীঘথ বেন যািৎ ধারািাবহে বনিঃস্বিা ও বিপদে জজথবরি হওয়া সদেও 

আমাদের দেউই এমনবট ভাদিবন। আল্লাহ িা’আলার েয়ায় বিন দিলা খািাদরর পবরিদিথ 

আমরা েুই দিলা খািাদরর উপর আল্লাহ িা’আলার দশাের েবর। দযখাদন বশআদি আবি 

িাদলদি অিরুদ্ধ অিস্থায় নিীদয় আেরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) এিং িাাঁর 



 

 

 

সাহািীগন (রাবযয়াল্লাহু আনহুম) এমন োবরদ্রিার মাদে বিদলন দয, কু্ষধায় অবস্থর হদয় দযদিন। 

বশশুদের োন্নার আওয়াদজর গুঞ্জন সৃবষ্ট হি। ঐ েবঠন পরীক্ষার িুলনায় আমরা দিা দোন 

েদষ্টই বিলাম না। আমাদের দচাদখ আমাদের শাইখ উসামা রবহমাহুল্লাহর জনে গুণগান, শ্রদ্ধা, 

ও মযথাোর অশ্রু বিল। শাইখ উসামা রবহমাহুল্লাহ বিদলন েৃঢ় ইচ্ছায় পাহাড় িুলে। এই মহান 

মযথাোর অবধোরী শাইখ বযবন দসানার চামচ মুদখ বনদয় এমন ধনাঢ্ে পৃবর্িীদি জন্ম লাভ েদরন 

দয বিবন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ডলাদরর মাবলে বিদলন। এমন প্রাচুযথিা ও বিত্তশালীিার 

মাধেদম বিবন চাইদল এমন পবরপূণথ সুখ-সাচ্ছদি জীিন যাপন েরদি পারদিন যা শুধু েল্পনাই 

েরা যায়। এমন ধনাঢ্েিা সদেও বিবন আল্লাহ িা’আলা দর্দে মহা প্রবিোন পাওয়ার সওো 

েদরন। পরোদলর বচরস্থায়ী সুখ-সাচ্ছি গ্রহণ েরাদে বনিথাচন েদরন।  

বিবন এখাদন োন্ধাদরর বনেদট এয়ারদপাদটথর সীমানায় আমাদের সাদর্ আমাদের মিই জীিন 

যাপন েদরন। এবট দসৌভাগেময় স্থান যাদে শাইখ উসামা (রবহমাহুল্লাহ) িসিাদসর জনে িািাই 

েদরবিদলন। সিবেিুর স্বল্পিা সদেও ঘরগুদলা ভাদলাভাদি বনমথান েরা হয়। এই বনজথন মরু 

এলাোয় েম-দিশ ষাটবট ঘর বিল। প্রদিেে ঘদর েুইবট দিডরুম, এেবট বেদচনরুম ও এেবট 

িার্রুম বিল। ঐ ঘরগুদলার চিুষ্পাদশথ বনরাপত্তার দোন দিষ্টনী বিল না। গ্রামিাসীরা িাদে 

বনদজদের গিাবে পশুর বিশ্রাদমর স্থান বহদসদি িেিহার েরদিা। দেয়াল িাড়া যা বেিু বভিদর 

বিল িা আিগান-রুশ যুদদ্ধ িারা গবনমি মদন েদর উবঠদয় বনদয় বগদয়বিল। যবে দেয়ালগুদলা 

উবঠদয় বনদয় যাওয়া সম্ভি হদিা িদি হয়দিা িাও উবঠদয় বনদয় দযি। 

আপবন দসখাদনর দেয়াদল এে হাি পবরমান পবরস্কার ও ত্রুবটমুক্ত জায়গা খুদজ পাদিন না। 

দেয়াদল হয়দিা গুবল লাগার োরদণ বিদ্র হদয় বগদয়বিল অর্িা দগালা িষথদণ িাটল ধদর 

বগদয়বিল। ওখাদন বভবত্তমুলে দোন প্রদয়াজনী আসিািপত্র মজুে বিল না। পাবন গবচ্ছি রাখার 

দোন িেিস্থা বিল না। পাবন েুপ দর্দে সংগ্রহ েরা হদিা। দিেুেবিে লাইদনর দোন িেিস্থা 

বিল না। িরং লন্ঠন িাবি দ্বারা আদলাবেি েরা হি। আর না দসখাদন পয়িঃপ্রণালীর 

বনয়মিাবিে দোন িেিস্থাপনা বিল, িরং দগাসলখানার দপিদন এে বমটার গভীর গিথ খনন 

েরা হদয়বিল যা খড়েুটার চাটাই ও মাবটর গাে দ্বারা দঢ্দে দেওয়া হদয়বিল। সেল ঘদরর 

িাে ও দেয়ালগুদলা মােড়সার জাদল পবরপূণথ হদয় বগদয়বিল। এিাড়া ইেুর ও সাাঁদপর গুহাও 

দসখাদন বিল। সিদচদয় আশ্চযথ বিষয় হল যখবন আমরা োন্ধার দপৌিলাম আমরা ঘদরর 



 

 

 

পবরষ্কার-পবরচ্ছন্নিার দোন িেিস্থা েরার পূদিথই শাইখ উসামা (রবহমাহুল্লাহ) সিার পূদিথ বনজ 

পবরিার পবরজনদে বনদয় ঘদর প্রদিশ েরদলন। এিং বনজ ঘদরর েরজা ও জানালায় চাের 

দরদখ বেদলন। যখন ভাইদয়রা িয়সালা েরদলা দয সেদল বনজ বনজ ঘদরর বনরাপত্তা দেয়াল 

বনদজই বনমথান েরদি িখন দেখিাম দয শাইখ উসামা (রবহমাহুল্লাহ) আপন দিদলদের বনদয়ই 

বনজ হাি পাাঁ দ্বারা মাবট খাবমর েরদিন এিং দেয়াল বনমথান েরদিন। আর গুণ গুণ েদর 

এেবট ইদয়দমনী সংগীি গাইদিন।  

 وک رگتف ںیم ایل، "
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“চাদরা িেবক্ত উটদে দগ্রিিার েদর 

বেন্তু উট আদসবন িাদের আয়দত্ত।” 

 

আমার আদজা স্মরণ আদি দয বিবন পবশ্চম পাদবথর বিযথে দেয়ালবটর বনমথান বেভাদি সম্পন্ন 

েদরদিন!, যা ইবিপূদিথ িৃবষ্টর দিাাঁটায় দভদে পদড় বিল।  

যবে আপবন আমাদের শাইদখর গৃদহ প্রদিশ েরদিন িদি িাাঁর অিস্থার বিিরদণ অবভধান 

দঘদটও  উপদযাগী শব্দ দখাাঁদজ দপদিন না। িাাঁর িড়ত্ব ও মহদে আপনার চকু্ষ বভদজ দযি। 

এিং েৃঢ় বিবাদসর সাদর্ এই মহান শাইখদে এভাদি বেিু সংিধথনা জানাদিন দয, দহ শাইখ 

বনশ্চয় আপনার পরিিথীরা আপনার সমেক্ষ হওয়ার প্রদচষ্টা েরদি েরদি ক্লান্ত হদয় যাদি। 

শাইদখর আবিনা চার ঘদরর সমন্বদয় বিল। িার মধে হদি এেবট ঘর পবরপূণথ ধ্বংস হদয় 

বগদয়বিল। দসটাদে দঘাড়ার আস্তািল িাবনদয় দেওয়া হদয়বিল। িাবে বিন ঘর িাাঁর স্ত্রীগণ ও 

দমদয়দের জনে বিল। প্রদিেে ঘদরর সামদন শুেদনা ঘাদসর দিরী এেবট িায়াবিবশষ্ট পর্ বিল 

যা োইলুলা েরার জনে দিরী েরা হদয়বিল। শাইখ উসামা বনজ উঠানদে এমন িাবনদয়বিদলন 

যা দেখদি েৃবষ চাষািাদের দেন্দ্র মদন হি। বিবন দসখাদন বিবভন্ন প্রোর িসলাবে ও 

শােসিবজ নিুন পদ্ধবিদি দরাপন েদরবিদলন। িার মধে হদি বেিু িসলাবে িলিান হদয় 

দিদড় উদঠবিল। এ সি দেদখ মদনর অজাদন্ত আদিদগ উৎিুল্ল হদয় িলদি িাধে হদিন দয দহ 



 

 

 

সম্মাবনি শাইখ! আল্লাহ িা’আলা আপনাদে েিইনা িরেিময় হাি োন েদরদিন!। যবে 

আপবন িাাঁর উঠাদনর প্রবি েৃবষ্ট েরদিন িদি সমু্মখভাদগ এেবট িাাঁিু দেখদিন, এই িািুবট 

িাাঁর দিদলদের জনে বিল। শাইখ উসামার েবলজার টুেদরা দিদলরা দসখাদন ঐ িাাঁিুদি জীিন 

যাপন েরদিন। দেননা ঘদর দোন অবিবরক্ত োমরা বিল না। এটা দেদখ আমার সুোদনর দসই 

মহান মজবলদসর সৃ্মবি িাজা হদয় যায়, যাদি শাইদখর বিিরণ আমাদে আশ্চযথ ও হিিাে 

েদর িুদল।  

১৯৮০বিষ্টাদব্দর েশ িাবরদখ আমাদের মহান শাইখ বনজ বিবিদের ও সন্তাদেরদে বনদয় বজোর 

এেবট প্রবসদ্ধ শহরিলী এলাোয় োদঠর িােবিবশষ্ট সাধারণ ঘদর মুবেম বিদলন। উসামা 

(রবহমাহুল্লাহ) এর িড় ভাই বযবন পবরিাদরর িেিস্থাপে হওয়ার েরুণ শাইদখর জীিন-ধারার 

উপর অসন্তুষ্ট বিদলন। বিবন চাইদিন দয িার ভাই উসামা বিন লাদেন িার জীিনপ্রর্া 

সমপবরমান এিং উপযুক্ত স্থাদন জীিন যাপন েদর। িাই বিবন বনজ খরদচ আপন ভাই 

উসামার জনে এেবট প্রাসাে বনমথান েদরন এিং শাইখদে িা হাবেয়া বেদি চাইদলন। এই 

ঘটনা যখন শুনান িখন শাইখ উসামা (রবহমাহুল্লাহ) এর সাদর্ আবম ও আিু িালহা সুোনী 

উপবস্থি বিলাম। শাইখ আমাদের এই প্রাসাদের মূদলে েি হদি পাদর এর অনুমান েরার জনে 

িলদলন। আবম সুোদনর বিদিচনায় প্রাসাদের অনুমান েদর আনদির সাদর্ উত্তর বেই দয, 

‘‘এে বমবলয়ন বরয়াল’’। শাইখ এেটু মুচবে হাসদলন এিং িলদলন: ‘‘ আদরা িাবড়দয় িলুন’’। 

আবম িললাম: ‘‘িাহদল েুই বমবলয়ন’’ বিবন িলদলন ‘‘না আদরা িাবড়দয় িলুন’’। আবম িললাম: 

‘‘পাাঁচ বমবলয়ন’’ বিবন মার্া দনদড় না সুচে উত্তর বেদলন। এিং িলদলন: এর মূলে এর দচদয়ও 

অবধে।  

আবম অনুমাদনর সিথ দশষ টাদগথট বহদসদি িললাম: ‘‘বঠোদি িাহদল বিশ বমবলয়ন। এখনদিা ঐ 

প্রাসাদের মূলে যর্াযর্ হওয়া চাই। শাইখ িার িার িলবিদলন দয ‘‘আদরা িৃবদ্ধ েরুন’’। 

অিদশদষ আবম িললাম: ‘‘শাইখ এর মূলে দিা এর দচদয় দিবশ হদি পাদর না।  

বিবন িলদলন: ‘‘আচ্ছা আচ্ছা! িাস্তদি এর মূলে দসৌবে আবশ বমবলয়ন বরয়াল। আপনার যবে 

খারাপ না লাদগ িদি িলি দয, হারামাইদনর শাহজাো ও িেিসায়ীদের জাাঁে-জমেপূণথ 

প্রাসাদের বিদিচনায় এবট এেেম উপদযাগী।  



 

 

 

আিু িালহা ও আবম খুি হিািাে হলাম। এবট এদিা মূলেিান যা আমরা েখদনা বচন্তাও 

েবরবন। আবম বনরদি বচন্তা েরদি লাগলাম এিং বনদজদে প্রশ্ন েরদি লাগলাম আবশ বমবলয়ন 

দসৌবে বরয়াল! এবট বে উপযুক্ত মূলে বিল? ঐ সময় আবশ বমবলয়ন দসৌবে বরয়াল বে বিশ 

বমবলয়ন ডলাদরর দচদয় অবধে মূদলের বিল! সদিহ আমাদে িাড়া েরবিল দয বিখোি দহায়াইট 

হাউজও যখন বনমথান েরা হদয়বিল িখন এমবন মূদলের হদি। েম-দিশ বত্রশ িির পর আপবন 

আবশ বমবলয়ন বরয়াদলর পবরমান ও মূলে অনুমান েরদি পাদরন?  

এেটু দভদি দেখুন ১৯৮০বিষ্টাদব্দর েশ িাবরদখ এই আবশ বমবলয়ন দসৌবে বরয়াল বেদয় বিবন 

পৃবর্িীর সেল প্রোর আরাম-আদয়শ ও সাজ-সজ্জা অজথন েরদি পারদিন। সমদয়র িেিধান 

মুদি বেদয় বেিুক্ষদনর জনে এই বচন্তাবট মার্ায় এদন এেটু ভািুন। এে মুহদিথর জনে অন্তদর 

এই ধারনা আনদিন না দয শাইখ উসামা (রবহমাহুল্লাহ) ঐ প্রাসাদে িসিাদসর ইচ্ছা দপাষণ 

েরদিন। এেবট মূহদিথর জনেও উনার অদল্পিুষ্ট হৃেদয় আরাম-আদয়শ ও সাজ-সজ্জাময় 

জীিদনর েল্পনা প্রভাবিি েদরবন। বিবন িার ভাইদয়র বনেট ওজর দপশ েরদলন। এিং 

অিেন্ত সভেিার সাদর্ িার প্রস্তািদে প্রিোখোন েদর বেদলন।  

শাইদখর মবস্তদষ্ক েখদনা এই দোাঁে সৃবষ্ট হয়বন দয বিবন বনদজদে পবরপূণথ বিলাবসিাপূণথ জীিন-

যাপদন বনমবজ্জি েরদিন। এমন সময় যখন দচাদখর সামদন িাস্তি বচত্র িুদট উদঠ বিল; 

দেনবিন মুসলমানদের উপর চলমান বনপীড়ন েৃশেমান হবচ্ছল, এিং এমন অমানবিে 

অিোচাদরর েৃশে দভদস উঠবিল যা দয দোন বিদিেদে নাড়া বেদি, হৃেয়দে জাবলদয় ভস্মীভূি 

েদর বেদি। বনষ্পাপ বশশুদের রক্তাক্ত শরীদরর েৃশে যা পরিিমালাদেও দভদে চুরমার েদর 

দেয়।  

এই উম্মদির েরদে পবরপূণথ হৃেদয়র অবধোরী শাইখ উসামা বনদজর জনে এ বিষয়বট সমীচীন 

মদন েদরবন দয বিবন ঐসি দলােদের মি হদয় যাদিন যারা মুসলমানদের চলমান বনযথািন-

বনপীড়ন দর্দে মুখ বিবরদয় চকু্ষ িন্ধ েদর িদস আদি।  

এিং ঐ িেবক্তর মিও নয় দয উম্মদি মুসবলমার েরুণ অিস্থা দেদখ োন্নাোবট ও মাজলুম 

মুসলমানদের জনে আল্লাহর বনেট দোআ’ েরা িেবিদরদে বভন্ন দোন সমাধান মার্ায় আদনবন, 

দয চুপ েদর বনরদি িদস আদি। শাসেদের বনেট অনুনয় বিনয় ও দিাষাদমাদের বপিদন সময় 



 

 

 

োটাদচ্ছ। বিবন আওয়াজ বেদলন দয, উদঠ োড়াও। বনদজদের োবয়ত্ব পালন ের। শবক্ত বেদয় 

জুলুদমর অিসান ঘটাও। শাইদখর আত্মমযথাো এটাদে দমদন দনয়বন দয, বিবন হক্ব-িাবিদলর 

বমশ্রণোরী ও সিেদে দগাপনোরী ঐসি সম্প্রোদয়র েলভুক্ত হদিন যারা িদস িদস দপ্রাগ্রাম 

েরদি, অগুরুত্বপূণথ বিষয়াবে ও শাখাগি বিষয়াবের অগ্রাবধোর বেদচ্ছ। জনেলোণমূলে 

প্রবিষ্ঠান গঠন েদর বনদজদের অর্থ দসখাদন িেয় েরদি। িারা োদিরদের প্রোদশে এই 

অনুমবি বেদয় দরদখদি দয, িারা মুসলমানদের দেদশ স্বাধীনভাদি দনরাজে িড়াদি। বনদজদের 

িানাদনা বিধান ও বনয়ম-নীবি প্রবিষ্ঠা েরদি। মুসলমানদের রক্ত প্রিাবহি েরদি, িাদের ধন-

সম্পে লুন্ঠন েরদি, বিন্তাই েরদি, অশ্লীলিা ও বনদজদের স্বার্থ লুটার জনে বিশৃিলাও 

দপ্রাপাগান্ডা িড়াদনার জনে বনদজদের ইদচ্ছ মি পেদক্ষপ বনদি।  

এটা বেভাদি সম্ভি দয শাইখ মুসলমানদের উপর ক্রমাগি আসন্ন বিপে দেদখও বনজ সংযমিা 

ও আত্মমযথাোদে বনদস্তজ েদর রাখদিন?! এটা বেভাদি হদি পাদর দয, শাইখ িিথমান 

পবরবস্থবিদে দেন্দ্র েদর িােবিিন্ডায় বলপ্ত ও অদেদজা রাজনীবির দপিদন পদড় হাি গুবটদয় 

িদস র্াো মানুদষর মি িদস র্ােদিন, বেিুই েরদিন না। এিং বেিু বনবেথষ্ট িেবক্তর মি হদয় 

যাদিন যারা বনদজদের বপিদন দর্দে যাওয়াদে মািলাহাি ও বিবভন্ন িাহানার সয়লাদি িোখো 

দেওয়ার অপদচষ্টা েদর! 

শাইখ উসামা বিন লাদেন (রবহমাহুল্লাহ) স্বয়ং বনদজই বিবিোপী মুসলমানদের সাদর্ 

লাঞ্চনাোয়ে আচরণ, অিেন্ত বনমথম ও হৃেয়বিোরে িাস্তিিার চাকু্ষষ সাক্ষী বিদলন। বিবন 

প্রদিেে অঞ্চল, শরয়ী েবলল ও সুবচবন্তি মিামদির মাধেদম বরদপাটথ গ্রহন েদরদিন। এিং 

বিবন এই িলািদল উপনীি হন দয, ঈমান আনার পর োদিরদের আনুগিে এেবট সমূ্পণথ 

অদহিুে োজ। অর্থাৎ ঈমাদনর োবি হল মুসলমানদের দ্বীন ও আত্মমযথাোর মাদে 

প্রবিিন্ধেিা সৃবষ্টোরী শত্রুদে বনদজদের ভূবম দর্দে দির েদর বেদি।  

শাইখ উসামা রবহমাহুল্লাদহর এই বিষদয়র উপর বিবাস বিল দয, ইবিহাস বনদজই বনদজদে 

পুনরািৃবত্ত েরদি। সময় ও অিস্থা মানুদষর বনেট স্বয়ংবক্রয়ভাদি বিদর আসদি। আর িিথমাদন 

আমাদের যুদগর সিচাইদি িড় বিরআউন আদমবরো োবড়দয় অহংোরী সুদর বনদজর শবক্তর 

দঘাষণা বেদচ্ছ। ‘‘িলদি: দয আমার দর্দে দিবশ শবক্তশালী দে? আমাদের জািীয়িার অবধদন 



 

 

 

র্াে অনের্ায় আমরা দিামাদেরদে দিামাদের ভূবম দর্দে উৎখাি েদর বেি। আর যবে 

দিামরা আমাদের বিপরীি চল িদি দিামাদের িিী েদর দিলদিা।”  

শাইখ এই িাস্তিিাদে ভাদলাভাদি অনুধািন েরদি দপদরবিদলন দয, আদমবরো পৃবর্িীিোপী 

সেল জাবির বনেট শুধু েুইবট অিোশ দরদখদিন:  

(১) হয়দিা েুিরী নীবি অর্থাৎ গণিি, ধমথবনদরপক্ষিা বেংিা সমাজিদির অবধদন জীিন 

যাপন েরদি। এইসি নীবিগুদলা বিবভন্ন রাদের মাধেদম অদস্ত্রর িদল চাবপদয় দেওয়া হদয়দি। 

ঐসি রাে যারা োদিদের রাজদত্বর স্বাদর্থ োজ েরদি যাদের দমাড়ল হল আদমবরো।  

(২) অর্িা সিাসীর েলঙ্ক মার্ায় বনদয়, আগুদনর গদিথ লাবিদয়, িার সামুবদ্রে মহড়া, জবি 

বিমান, রদেট লঞ্চার, এিং িার সামবরে দিামা িষথদণর লক্ষিস্তু হদয় মৃিুেদে গলায় িাাঁধদি।  

শাইদখর এই বিষয়বটর উপর েৃঢ় বিবাস বিল দয, যবে আমরা েুিবর নীবির সামদন মার্া নি 

েদর জীিন যাপনদে দমদন দনই িদি সিলিা অজথন েখদনা সম্ভি নয়। িাই আমাদের ইচ্ছায় 

অবনচ্ছায় এর এেবট অিোশ িাড়া িেবিদরদে বদ্বিীয় দোন পর্ বিল না। আর দলাহাই 

দলাহাদে োদট। বজহাে িাড়া এই উম্মদির ইহোবলন ও পরোবলন বিজয়, স্বাধীনিা, সুিেিস্থা, 

দশ্রষ্ঠত্ব ও শান-শওেি অজথন েরা সম্ভি নয়। সমস্ত উপেরণদে োদজ লাবগদয় আদমবরোর 

সাদর্ যুদ্ধ েরা হদি। সমস্ত বিপে ও আসন্ন সেল েুদযথাদগর দিাো িহন েরা হদি। এসি শ্রম 

মূলোবয়ি হদি। দযমবনভাদি েীঘথবেন যািি আমাদের দ্বীন িাবে আদি। (বিৎনা হিো অদপক্ষা 

অবধে জঘনে।)  

শাইখ উসামা বিন লাদেন রবহমাহুল্লাহ েৃঢ় বসদ্ধান্ত বনদয় দনন। এিং িাইআদি আক্বািার 

সাহািাদের পদর্ চলাদে মদনাবনি েদরন। বিবন মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞািান আল্লাহ িা’আলার সাদর্ 

অিীোরািদ্ধ হন এিং এই দ্বীদনর প্রবিরক্ষার জনে বনজ জান-মাল দ্বারা বজহাে েরার 

িাইআিও মহান আল্লাহ িা’আলার সাদর্ েদরন।  

বসংহও বে েখদনা িাগল-দভড়ার মি হয় যাদের এেবট লাবঠ দ্বারা হাাঁবেদয় বনদয় যাওয়া হয় 

অর্িা েূর দর্দে পার্র বনদক্ষপ েদর বিবক্ষপ্ত েদর দেওয়া হয়? খুি েম সংখেে িীর যারা 

িীরদত্বর আত্মমযথাো পবরেশথন পূিথে িদলদি দয, ‘‘আমাদের ঘর অবনরাপে এিং আমাদের ভয় 

না জাবন আমাদের উপর দোন বিপে এদস পদড়’’ অিিঃপর িারা োমনা েদরদি দয িারা 



 

 

 

মরুভূবমদি মরুচারীদের বনেট বগদয় বজজ্ঞাসািাে েরদি দয প্রেৃি ও সবিেোরী িীদররা বে 

আেশথ দপশ েদরদি। এই মহান শাইখই বিদলন যার আওয়াদজর গজথদন জাদলদমর বসংহাসদন 

েম্পন সৃবষ্ট হদয় যায়।  

(আরিী েবিিার অনুিাে) 

সাহসী িীদরর প্রস্তুবির নোয় বনদজদে দিবর েদর নাও। 

এখন দলনদেন এেেম স্পষ্ট। 

দিামরা আমাদের িোগ েদরি আর োদিররা আমাদের উপর বিজয় লাভ েদরদি। 

োদির বহংস্র প্রাণীরা আমার ডানাগুদলাদে বিদড় দিদড় বিেীণথ েরদি। 

োদির দনেদড়রা আমাদের বিরুদদ্ধ ষড়যি পাোদচ্ছ। 

েুষ্ট দলােদের আমাদের বিরুদদ্ধ দক্ষবপদয় িুলদি। 

ইসলামী বজহাদের স্বাধীন দচিনার অবধোরী দিদলরা অস্ত্র দ্বারা আপন দিানদের ইজ্জি রক্ষা 
েরদি। 

েগড়াদট অিস্থার জীিন যাপদনর দচদয় মৃিুেই উত্তম। 

এমন আত্মমযথাোদে েখদনা দশষ েরা সম্ভি নয়। 

 

শাইখ উসামা বিন লাদেন রবহমাহুল্লাহ যুদদ্ধর দঘাষণার িলািদলর পবরপূণথ োবয়ত্ব বনদজর োাঁদধ 

উবঠদয় বনদয়দিন। বনদজদে দধযথ ও েৃঢ়িার বেনগুদলা অবিক্রম েরার মাদে মগ্ন েদর 

বনদয়দিন। িারা শাইখদে এই পর্ দর্দে সরাদনার জনে সেল মাধেম গ্রহন েদরদি। িারা 

শাইদখর ঐসি ধন-সম্পে িাদজয়াপ্ত েদর দনয় যা বিবন বজহাে বি সাবিবলল্লাহ’র জনে ওয়ােি 

েদর বেদয়বিদলন। িারা শাইদখর বপ্রয় ভূবমর নাগবরেত্ব বিবনদয় দনয়। িাাঁদে িার বপ্রয়জন 

দর্দে েূদর সবরদয় দেন।  যারাই শাইখদে বনরাপত্তা ও দহিাজদির দচষ্টা েদরদি িাদের 

জীিনও িারা সঙ্কীণথ েদর দেয়। এিং অিদশদষ শাইদখর বিরুদদ্ধ সেল ইদেবলদজন্স 



 

 

 

ইদজবন্সগুদলা িেিহার েদর িাাঁর বপিু দনয় এিং িাাঁর োদি দপৌদি িাাঁর বনরাপে আশ্রয় গৃদহ 

বগদয় িাাঁর প্রাণ বনদয় দনয়।  

শাইদখর শাহাোদি শত্রুরা খুবশদি আত্মহারা হদয় যায়। িারা রাস্তায় দিবরদয় দঢ্াল িাবজদয় 

দনদচ দগদয় খুবশ উেোপন েরদি র্াদে। বেন্তু এই আহাম্মেরা বেভাদি এই িাস্তিিা উপলবি 

েরদি দয আমাদের বনহিরা দিা জান্নাদি যায় আর িাদের মৃিরা জাহন্নাদম যায়। এরা এদিা 

অহংোরী যারা এই আক্বীোর িুেই রাদখ না। িাদের বিদিে এই বিষয়বট উপলবি েরা দর্দে 

অক্ষম দয আল্লাহর রাস্তায় শহীে হওয়া শাইদখর খুিই িামান্না বিল। বিশ িির ধদর বিবন এর 

অদপক্ষায়ই বিদলন। আপন জীিদনর দশষ বেনগুদলাদি শাইখ (রবহমাহুল্লাহ) অসুস্থিার েরুণ 

েূিথল ও ক্ষীণ হদয় বগদয়বিল, বেন্তু আল্লাহ িা’আলা িাাঁর মযথাোদে আদরা িৃবদ্ধ েরদি 

চাবচ্ছদলন। এিং িাাঁদে শহীে অিস্থায় বনদজর োদি দডদে বনদি চাবচ্ছদলন। অিদশদষ েদয়ে 

িির যািৎ অদন্বষণ ও বজহাদের ময়োদন যুদদ্ধর প্রবিবনবধত্ব েরার পর বনজ গৃদহই িার 

শাহাোি নবিি হয়।  

এই মািাল শত্রুরা বে েখদনা এই বিষয়বট িুেদি দয শাইখ উসামা নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাদমর এই শব্দগুদলা অবধোংশ সময় িারিার িলদিন: 

‘‘ঐ সত্তার শপর্ যার হাদি আমার প্রণ! আমার দিা আরজু দয আবম আল্লাহর রাস্তায় বনহি 

হি আিার আমাদে জীবিি েরা হদি অিিঃপর পুনরায় আবম বনহি হি আিার আমাদে 

জীবিি েরা হদি আিার আবম বনহি হি পুনরায় আমাদে জীবিি েরা হদি আিার আবম 

বনহি হি।’’  

এই আহাম্মেদের দখয়াল বিল দয শাইখদে শহীে েদর বেদল বজহােী োদিলা িন্ধ হদয় যাদি। 

বনিঃসদিদহ িারা দনরাশ হদয় দগদি এিং িাদের আোঙ্ক্ষা অসমূ্পণথ রদয় দগদি। দযমন েুই 

মাদস আিগাবনস্তাদন বিজয় লাভ েরার পর দনরাশেরা িাদে বঘদর দিদল। িাদের ধারণার 

বিপরীদি আল্লাহ িা’আলার িােেীর বিজয় লাভ েদর আিগাবনস্তাদন েলবেি অবগ্নবশখা গজথন 

েরদি েরদি শত্রুর স্বার্থবসবদ্ধদে জ্বালাদি জ্বালাদি পূিথ-পবশ্চম দেশসমূদহ িবড়দয় পদড়দি। 

িারা পূনরায় িাদের উদেশেদে হাবরদয়দি। এিং পৃবর্িীিোপী মুসলমানদের সংখোবধেে দেদখ 

িারা দনদজদের দক্রাধ ও আদক্ষদপ বনদজরাই মরদি। শাইদখর শাহাোদির পর মুসলমানগন 



 

 

 

রাস্তা-ঘাদট দনদম আদস উচ্চ আওয়াদজ ধ্ববন প্রবিধ্ববনি েদন্ঠ সাড়া যাগাদনা দসই দশ্লাগান 

বেবচ্ছল দয, 

۔‘‘ا سا ہم ںیہ سب   مہ ا و ی ا ام، ا و ی ا ام،’’  

ওিামা..   ওিামা… আমরা সিাই উসামা 

হোাঁ হোাঁ! োিার রদির শপর্!!! ওদহ ওিামা! আমরা সেদল উসমা! আমরা এেই জাবি আমরা 

মার্ানি েরদি জাবন না। আমরা দসই জাবি যারা িাদের দনিার মৃিুেদি মদর না। হয়দিা 

আমাদের বিজয় অবজথি হয় নয়দিা আমরা শাহাোদির সুধা পান েবর। দযমবনভাদি উসামা 

বিন লাদেন রবহমাহুল্লাহ শাহাোদির সুধা পান েদরদিন।  

হোাঁ হোাঁ! োিার রদির সপর্!!! আমরা দসই জাবি যারা উসামা রবহমাহুল্লাহর ইিােি েদর না। 

িরং আমরা উসামার রদির এিােি েবর। আমরা দসই জাবি যারা আল্লাহর পবিত্র োলাম, 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাদমর সুন্নাি, আমাদের ইমামদের বসরাি ও িাদের ঐসি 

িানী দর্দে আদলা গ্রহণ েবর যা িাদের রদক্তর দশ্রাদি প্রবিধ্ববনি হদচ্ছ। িাদের িানীগুদলা 

দমাদমর মি িারা দিা মদর যায় বেন্তু আশার বেরণ আদলাবেি র্াদে। িাদের িানীগুদলা 

উম্মদি ওয়াবহোর মাদে িলিান হদি র্াদে যার এে অংদশ িের্া হদল সমস্ত উম্মি িের্া 

অনুভি েদর এিং জাগ্রি হদয় দচৌোন্না হদয় যায়।  

হোাঁ হোাঁ ো’িার রদির শপর্!!! ওিামা! আমরা এে উম্মি বনদরট সূচনালগ্ন দর্দে অবস্তদত্ব 

এদসবি। আমরা েখনই আমাদের ঐসি িাপোোদের মি হি না যাদের দিামরা দভড়া িেবর 

িাবনদয় র্ােদি বেদি চাইদি। যাদের এে এে েদর জিাই েদর দেওয়া হয়। যবে 

জিাইোরীর সাো দপাষাদে রদক্তর দোন বিটা পড়দিা িদি দক্রাদধ মািাল হদয় দচাঁবচদয় 

উঠদিা দয, এটা এেটা সিাসী দভড়া।  

োিার রদির শপর্!!! দহ ওিামা! আমরা ঐ উম্মি যারা আপন জীিন হাদি বনদয় ঘুদর। 

দিামাদের িদল দেয় দয, যবে আমরা বনরাপে ও শাবন্তদি জীিন যাপন েরদি পাবর িদি 

দিামরাও বনরাপে ও এেিার সাদর্ জীিন যাপন েরদি। যবে দিামরা আমাদের উপর 

আক্রমন েদর আমাদের হিো ের িদি এর িেলায় আক্রমন ও ধ্বংদসর আশায় র্াে। 



 

 

 

দিামরা েী ধরদনর জাবি দয দঘাষণা ের দিামাদের মৃিরা বনষ্পাপ আর আমাদের মৃিরা 

সিাসী?! এটা দেমন মানবসেিা দয দিামাদের রক্ত, রক্ত। আর আমাদের রক্ত পাবনর মি 

মূলেহীন?!  এবট এেেম স্পষ্ট ও সাোবসদধ ও স্বাভাবিে িাস্তিিা, যখন দিামরা আমাদের 

বনরাপত্তার োল হদয় োড়াদি আমরা দিামাদের বনরাপত্তাদে ধূবলসাৎ েদর বেি। আর এর 

সূচনাোরী বনেৃষ্ট জাদলম।  

 

মাহনামাহ নাওয়াদয় আিগান বজহাে - রমাজানুল মুিারে ১৪৩৯ বহ ৫/ ২০১৮বিষ্টাব্দ সংখো 

দর্দে অনুবেি। 


